
האירוע יתקיים ביום רביעי כד' בתשרי תשע"ט  |  3.10.2018
בין השעות 8:30-13:00

באולם ההרצאות בבניין סוראסקי, קומה 2- אגף ד', במרכז הרפואי תל אביב )איכילוב(, ויצמן 6 ת"א
יום העיון מיועד לאנשי מקצוע מתחום הבריאות

בתכנית:

08:30-09:00        התכנסות וקפה

 09:00-09:15       טקס פתיחת המרכז וברכות:
 פרופ' נפתלי שטרן, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם ויתר לחץ דם, המרכז הרפואי ת"א

 פרופ׳ רוני גמזו, מנהל המרכז הרפואי ת"א
 מר רון חולדאי, ראש עיריית תל-אביב יפו

ד"ר גל וגנר,  מרפאת כללית גן מאיר ויו״ר משותף החברה לרפואת להט״ב בהר״י
 09:15-09:30        הקדמה והצגת מניפת השירותים של מב"ט - המרכז לבריאות טרנסג'נדרים  //  פרופ' יונה גרינמן, סגנית מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, 

מטבוליזם ויתר לחץ דם ומנהלת מב"ט, המרכז הרפואי ת"א
09:30-09:45        עדות אישית – סיפורם של מטופלים מהמכון  //  גב׳ אריאל מקיטן, מר שחר ארפוב

09:45-10:00        עקרונות הטיפול האנדוקריני בתהליך ההתאמה המגדרית  //  ד"ר איריס יעיש, רופאה בכירה, המכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם ויתר לחץ דם, 
המרכז הרפואי ת"א

 10:00-10:15        סיבוכים אפשריים של הטיפול ההורמונלי - מניעה וטיפול  //  ד"ר יעל סופר, רופאה בכירה, המכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם ויתר לחץ דם, 
המרכז הרפואי ת"א

 10:15-10:30        תהליך התאמה מגדרית בילדים - למי, איך ומתי  //  ד"ר אסף אורן, רופא בכיר ביחידה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת בילדים ובני נוער, 
ביה"ח "דנה-דואק" לילדים

10:30-10:45        שימור פוריות- התאמה אישית ויישום  //  ד"ר הדר אמיר, רופאה בכירה, היחידה להפריה חוץ גופית, המכון לפריון, ביה"ח ״ליס״ ליולדות ונשים.
10:45-10:55        הצגת שירות האחיות במכון האנדוקריני –  גב' נחמה גולני

10:55-11:25        הפסקת קפה וביקור בתערוכת צילומים של ד"ר איריס יעיש 

 11:25-11:40        הטיפול הכירורגי - ניתוחי חזה להתאמה מגדרית וטיפולים נוספים בכירורגיה פלסטית לטרנסג'נדרים  //  ד"ר אודי ארד, 
מנהל תחום הקטנות חזה ותיקוני אסימטריה במתבגרים ומבוגרים, המערך לכירורגיה פלסטית משחזרת ואסתטית, המרכז הרפואי ת"א

 11:40-12:10        הפן הפסיכו-סוציאלי בטיפול בטרנסג'נדרים - הצגת המחלקה הפסיכיאטרית במרכז הרפואי ת"א
 פרופ' מיקי בלוך, מנהל מחלקה פסיכיאטרית פעילה, מנהל יחידת המחקר הפסיכיאטרי, המערך הפסיכיאטרי, המרכז הרפואי ת"א

 � ברוכים השווים – הטיפול בטרנסים/יות במחלקה הפסיכיאטרית במרכז הרפואי ת"א - ד"ר ענת עבודי – ששר, רופאה בכירה במערך הפסיכיאטרי, 
         מרכז רפואי ת"א

 � סוגיות בהתמודדות רגשית מול שאלות של זהות מגדרית - גב' אניטה חימוביץ, פסיכולוגית רפואית מומחית ומדריכה, 
       המכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם ויתר לחץ דם, המרכז הרפואי ת"א

 12:10-12:40         שירותים נוספים במרכז:
 � רפואת עור – אקנה משנית לטיפול בגברים טרנסג׳נדרים - ד״ר נועה ריץ, רופאה בכירה, השירות לטיפול בלימפומות של העור, מערך רפואת עור, 

        המרכז הרפואי ת"א
 � המטולוגיה – פוליציטמיה בטרנסג׳נדרים – ד״ר מירב  ברזילי, רופאה בכירה ביחידת קרישה, המערך ההמטולוגי, המרכז הרפואי ת"א

� מעקב גינקולוגי בנשים וגברים טרנסג'נדרים - עקרונות - פרופ' ישי לוין ביה"ח ״ליס״ ליולדות ונשים, המרכז הרפואי ת"א
12:40-13:00        תפקיד רופא המשפחה בטיפול בטרנסג׳נדרים  //  ד"ר רותי גופן, מרפאת כיכר הבימה, מכבי שירותי בריאות

 13:00-13:15        הקרנת פרק מהסדרה 'על הרצף' – סדרה דוקומנטרית המספרת את סיפורן של 10 דמויות שונות מהקהילה הטרנסג'נדרית  // 
יוצרי הסדרה: זוהר מלינק עזרא ואפק טסטה לאונר

13:15-13:30        זמן לשאלות וסיכום היום 

בארוע תוצג תערוכת צילומים של ד"ר איריס יעיש

לרישום לכנס לחץ כאן

המכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם ויתר לחץ דם, המרכז הרפואי ת״א, 
 מזמין אתכם לטקס פתיחת המרכז לבריאות טרנסג'נדרים )מב"ט(

ויום עיון בנושא: 

הטיפול הרב-תחומי להתאמה מגדרית: 
מחזון למציאות

ההשתתפות בכנס הינה ללא תשלום אך כרוכה ברישום מראש

https://secure.pulseem.com/clientpages/08082018112900sa6469.html?v=2c8e5c47-d2ea-4184-8a94-05599ed47359

